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Kirjallisia kysymyksiä (12 kpl)

- Nuorille tarkoitetun Euroopan unionin virallisen kalenterin julkaiseminen: 
ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauden periaatteen rikkominen 
31.1.2011 (myös suullisena kysymyksenä komissiolle)
- Kristittyjen asema ja uskonnonvapaus 9.2.2011
- Tasapuolisen kilpailun turvaaminen muuttokuljetusalalla 2.3.2011
- Tonnistoverojärjestelmät ja tasapuolisen kilpailun turvaaminen 
merenkulkualalla 11.4.2011
- Huoltovarmuusyhteistyö EU:ssa 15. 6.2011
- Maryam Bahremanin vangittuna pitäminen Iranissa 20. 6.2011
- Vuoden 2012 EU:n ruoka-apuohjelman tilanne 22.6.2011
- Iranin kansalaisen Nadarkhanin laiton kuolemantuomio 1.7.2011
- VP/HR- Iranin kansalaisen Yousef Nadarkhanin, laiton kuolemantuomio 
1.7.2011
- Sosiaaliturvaa koskevat viiveet siirryttäessaä EU-maasta toiseen 7.10.2011
- Diabeteksen hoidossa käytetyn Abidra-insuliinin saatavuuskatkos 
20.11.2012
- Siinain pakolais- ja ihmisoikeustilanne 13.12.2011

Puheenvuoroja täysistunnoissa (38 kpl)
– Valko-Venäjän tilanne 19.1.2011
– Kristittyjen tilanne ja uskonnonvapaus (keskustelu) 19.1.2011
– Iran ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapaus 20.1.2011
– Pakistan: Punjabin kuvernöörin Salmaan Taseerin murha 20.1.2011
– Pohjoisimpien alueiden kestävä EU-politiikka (keskustelu) 20.1.2011
– Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2009 (keskustelu) 20.1.2011
– Jemen: nuorten rikoksentekijöiden kuolemanrangaistus, erityisesti 
Muhammed Taher Thabet Samoumin tapaus 17.2.2011
– Innovatiivinen rahoitus sekä maailmanlaajuisella että Euroopan tasolla 
(keskustelu) 7.3.2011
– Romaniväestön osallistamista koskeva EU:n strategia (keskustelu) 8.3.2011
– Ihmisoikeusneuvoston 16. istunto (Geneve, 28. helmikuuta - 25. 
maaliskuuta 2011) (keskustelu) 9.3.2011
– Kashgarin tilanne ja kulttuuriperintö (Xinjiangin uiguurien autonominen 
alue, Kiina) 10.3.2011
– Valko-Venäjä, erityisesti Ales Mihalevitšin ja Natalia Radinan tapaukset 
10.3.2011
– Zimbabwe 7.4.2011
– Nepalissa maanpaossa olevan Tiibetin hallituksen vaalikielto 7.4.2011
– Ai Weiwein tapaus Kiinassa 7.4.2011
– Innovaatiounioni: Euroopan mukautuminen kriisinjälkeiseen maailmaan 
11.5.2011



- Azerbaidžan 12.5. 2011
- Sri Lanka: YK:n raportin seurantatoimet 12.5. 2011
- Ukraina: Julija Tymošenkon ja muiden entisen hallituksen jäsenten 
oikeusjutut  9.6. 2011
- Guantánamo: välitön päätös kuolemantuomiosta 9.6.2011
- Madagaskar 9.6. 2011
- Makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen -
Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano - Jäsenvaltioiden 
julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset - Julkisen talouden valvonta 
euroalueella - Julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan 
valvonta ja koordinointi - Täytäntöönpanotoimet liiallisen makrotalouden 
epätasapainon korjaamiseksi euroalueella 22.6. 2011
-Unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnattu elintarvikkeiden 
jakeluohjelma (keskustelu)  P7_CRE-PROV(2011)07-07 
- Kongon demokraattinen tasavalta: joukkoraiskaukset Etelä-Kivun
maakunnassa  P7_CRE-PROV(2011) 7.7.2011
- Intia, erityisesti Davinder Pal Singhin kuolemantuomio  P7_CRE-
PROV(2011) 7.7.2011
- Arabimaailman ja Pohjois-Afrikan tilanne - Jemenin tilanne - Syyrian 
tilanne (jatkoa keskustelulle)  P7_CRE-PROV(2011) 6.7.2011
- Asunnottomia koskeva EU:n strategia (keskustelu) 13.9.2011
- Lähi-idän rauhanprosessin tämän hetkinen tilanne (keskustelu) 14.9.2011
- Valko-Venäjä: ihmisoikeusaktivisti Ales Bialatskin pidätys 15.9.2011
- Sudan: tilanne Etelä-Kordofanissa ja Sinisen Niilin osavaltiossa 15.9.2011
- Ministeriviikon toiminta YK:n yleiskokouksessa, erityisesti Lähi-idän 
rauhanprosessi sekä Pohjois-Afrikka (keskustelu) 27.9.2011
- Äänestysselitykset 29.9.2011
- Bulgarian ja Romania liittyminen Schengenin alueeseen (keskustelu x2) 
12.11.2011
- Alv:n tulevaisuus (keskustelu) 13.11.2011
- Äitiysvapaadirektiivin ehdotus (keskustelu) 25.11.2011
- Egypti, erityisesti bloginpitäjä Alaa Abd El-Fatahin tapaus 27.11.2011
- Bahrain 27.11.2011
- Rafah Nashidin tapaus Syyriassa 27.11.2011

Päätöslauselmaehdotuksia (33 kpl)

– Kristittyjen tilanteesta ja uskonnonvapaudesta 18.1.2011
– Pakistanista: Punjabin kuvernööri Salmaan Taseerin murhasta 17.1.2011
– Brasiliasta: Cesare Battistin luovuttamisesta 17.1.2011
– Iranista, erityisesti Nasrin Sotoudehin tapauksesta 17.1.2011

– Thaimaan ja Kambodžan rajaselkkauksista 14.2.2011
– Jemenistä: nuorisorikollisten vaino, erityisesti Taher Thabet Samoumin 
tapaus 14.2.2011
– Ugandasta: David Katon murhasta 14.2.2011
– Pakistanista - erityisesti vähemmistöministeri Shahbaz Bhattin murhasta 
7.3.2011
– Kashgarin tilanteesta ja kulttuuriperinöstä (Xinjiangin uiguurien 
autonominen alue, Kiina) 7.3.2011
– Valko-Venäjästä: erityisesti Ales Michalevichin ja Natalia Radzinan 
tapauksesta 7.3.2011
– Vaalikiellosta, joka koskee Tiibetin maanpaossa olevaa hallitusta Nepalissa 
4.4.2011
– Zimbabwesta 4.4.2011
– Ai Wei Wein tapauksesta Kiinassa 5.4.2011
- Sri Lankan tilanteesta 11.5. 2011
- Azerbaidžanista 11.5. 2011
- Valko-Venäjästä 11.5. 2011
- Madagaskarin tilanteesta 8.6. 2011
- Guantánamosta: tuleva kuolemanrangaistusta koskeva päätös 8.6. 2011
- Ukrainasta: Julija Tymošenkon ja muiden entisen hallituksen jäsenten 
tapaus 8.6. 2011
- Intiasta: erityisesti Davinder Pal Singhen kuolemantuomio 4.7.2011
- Indonesiasta: hyökkäykset vähemmistöjä kohtaan 4.7.2011
-Kongon tasavallasta: seksuaalisesta väkivallasta Sud Kivun maakunnassa 
4.7.2011
-Valkovenäjästä, ihmisoikeuksien puolustajan Ales Bialatskin 
vangitsemisesta 12.9.2011
- Sudanista, erityisesti Eteläisen Kordofan tilanteesta ja tilanteen 
tulehtumisesta Blue Nile Statessa 12.9.2011
- Isaak Davitin tapauksesta Eritreassa 12.9.2011
- Bahrainista 24.11.2011
- Tiibetistä 24.11.2011
-Rafah Naghedin tapauksesta Syyriassa 24.11.2011
- Äskettäisistä ihmisoikeusrikkomuksista Iranissa 14.11.2011
- Egyptistä, erityisesti blogikirjoittaja Alaa Abdel Fatahin tapaus 14.11.2011
- Azerbaidzanista, erityisesti Rafig Tagin tapaus 12.12.2011
- Naisten asemasta Afganistanissa ja Pakistanissa 12.12.2011
- Tunisiasta, erityisesti Zacharia Bouguiran tapaus 12.12.2011



Raportit, lausunnot ja varjoraportit (6 kpl)

- EMPL:  Innovaatiounioni: Euroopan mukauttaminen kriisin jälkeiseen 
maailmaan (2010/2245(INI)) (lausunto) 18.3.2011
– EMPL: Väestörakenteen muutos ja sen vaikutukset EU:n tulevaan 
koheesiopolitiikkaan (lausunto) 19.4.2011
– ECON: BKT ja muut indikaattorit: edistyksen mittaaminen muuttuvassa 
maailmassa (varjolausunto) 27.4.2011
– ECON: Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi euromääräisiä tilisiirtoja ja 
suoraveloituksia koskevien teknisten vaatimusten vahvistamisesta ja 
asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta  (mietintö) 6.7.2011
– EMPL: Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun 
edellytykset yrityksen sisäisen siirron yhteydessä (varjolausunto) 
12.12.2011
– EMPL: Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 
täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 
muuttamisesta (varjomietintö)

Muutosesityksiä: (53kpl)

– Mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivan viraston (Frontex) perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 
2007/2004 muuttamisesta COD/2010/0039 (Busuttil) 6.1.2011
– Mietintöön riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten 
eläkejärjestelmien kehittämisestä INI/2010/2239 (Oomen-Ruijten)
10.1.2011
– Mietintöön rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 
INI/2010/2303 (Fox) 18.1.2011
– Mietintöön sisämarkkinoista eurooppalaisia varten INI/2010/2278 
(Jaakonsaari) 27.1.2011
– Mietintöön väestörakenteen muutoksesta ja sen vaikutuksista EU:n 
tulevaan koheesiopolitiikkaan INI/2010/2157 (Essayah) 11.2.2011
– Mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon 
korjaamiseksi euroalueella COD/2010/0279 (Haglund) 15.2.2011
– Mietintöön ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liiallisia alijäämiä 
koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta 
CNS/2010/0276 (Feio) 15.2.2011

– Mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan 
ja yhteensovittamisen tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1466/97 muuttamisesta COD/2010/0280 (Wortmann-Kool) 15.2.2011
– Lausuntoon Innovaatiounioni: Euroopan muutos kriisinjälkeisessä 
maailmassa INI/2010/2245 (Essayah) 16.2.2011
– Mietintöön makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja 
korjaamisesta COD/2010/0281 (Ferreira) 16.2.2011
– Mietinnöstä julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta 
euroalueella COD/2010/0278 (Goulard) 16.2.2011
– Mietintöön ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden julkisen 
talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista NLE/2010/0277 (Ford)
16.2.2011
– Mietintöön vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009, pääluokka I –
Euroopan parlamentti DEC/2010/2143 (Itälä) 22.2.2011
– Mietintöön kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua 
ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden 
hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien 
kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista
COD/2007/0229 (Cercas) 2.3.2011
– Mietintöön sosiaalipolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta, työnormien ja 
sosiaalisten sääntöjen edistämisestä ja eurooppalaisten yritysten 
yhteiskunnallisesta vastuusta INI/2010/2205 (Falbr) 3.3.2011
- Mietintöön vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009, pääluokka III –
Komissio ja toimeenpanovirastot DEC/2010/2142 (Chatzimarkakis)
10.3.2011
– Mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta 
yleisillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen 
muuttamiseksi INI/2009/2134 (Duff) 14.3.2011
– Mietintöön yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoteen 2020: Ruoka, 
luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet?  
INI/2011/2051 (Deß) 21.3.2011
– Mietintöön yleishyödyllisten sosiaalipalveluiden tulevaisuudesta
INI/2009/2222 (De Rossa) 28.3.2011
– Mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
OTC johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 
COD/2010/0250 (Langen) 30.3.2011
– Mietintöön vaihtoehdoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 
20 prosentin tavoitteen ja hiilivuodon riskin arvioinnista INI/2011/2012 
(Eickhout) 1.4.2011



– Mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta 
yleisillä, välittömillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun 
säädöksenmuuttamiseksi INI/2009/2134 (Duff) 5.4.2011
- mietintöön kehitysmaille annettavan EU:n budjettituen tulevaisuudesta
(Goerens) 12.4.2011
– Lausuntoon tilintarkastuspolitiikasta: kriisin opetukset INI/2010/2037 
(Swinburne) 14.4.2011
- Mietintöön EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen parantamisesta
(2011/2047(INI)) (Kaczmarek) 18.4.2011
- Mietintöön rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisistä: suositukset toteutettaviksi 
toimenpiteiksi ja aloitteiksi (2010/2242(INI)) (Berès) 26.4.2011
- Lausuntoon EU ja Kiina: epätasapainoinen kauppa? (Sterckx)
- Mietintöön edistyksestä miinoja koskevissa toimissa
(2011/2007(INI)) (Van Orden) 5.5.2011
- Mietintöön EU:n terrorisminvastaisesta politiikasta: tärkeimmät 
saavutukset ja tulevaisuuden haasteet (2010/2311(INI)) (in 't Veld) 6.5.2011
- Mietintöön demokratiakehitystä edistävästä EU:n ulkopolitiikasta
(De Keyser) 11.5.2011
- Mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevien teknisten 
vaatimusten vahvistamisesta ja asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta
(Essayah) 17.5.2011
- Mietintöön järjestäytyneestä rikollisuudesta Euroopan unionissa
(2010/2309(INI)) (Alfano) 31.5.2011
- Mietintöön vihreästä kirjasta: Haasteista mahdollisuuksiin: yhteinen 
strategiakehys EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle (Matias) (INI)
21.6.2011
- Lausuntoon ehdotuksesta direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten 
maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityötä varten (Cofferati)
23.9.2011
- Lausuntoon ehdotuksesta direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten 
maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron 
yhteydessä (Jaakonsaari) 28.6.2011
- Lausuntoon sähköisesti välitettävät rahapelit sisämarkkinoilla  (Auconie)
19.7.2011
- Mietintöön ehdotuksesta direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten 
maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron 
yhteydessä (Iacolino) 22.7.2011
- Mietintöön ehdotuksesta direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten 
maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityötä varten  (Moraes)
2.8.2011

- Mietintöön ehdotuksesta naisten ja miesten tasa-arvoa edistävien EU:n 
toimilinjojen osuudesta nuorisorikollisuuden torjunnassa(2010/2017(INI))
(Zaborska) 2.9.2011
- Mietintöön EKP:n vuosikertomuksesta (2011/2156(INI)) (Tremosa i 
Ballcells) 8.9.2011
- Mietintöön urheilun eurooppalaisesta ulottuvuudesta (2011/2087(INI)) 
(Fisas Ayxela) 9.9.2011
- Mietintöön EU:n työterveys- ja työturvallisuusstrategian 2007-2012 
väliarvioinnista (2011/2147(INI)) (Delli) 20.9.2011
-  Lausuntoon kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun 
edellytyksistä kausityötä varten (KOM(2010)0379-C7-0180/2010(COD))) 
(Cofferati) 23.9.2011
- Lausuntoon kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevasta johdonmukaisesta 
eurooppalaisesta lähestymistavasta (2011/2089(INI)) (Schwab) 4.10.2011
- Mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista (KOM (2011)0142 -
C70085/2011 - 2011/0062(COD)) (Sanchez Presedo) 6.10.2011
- Mietintöön patenttikiistoja koskevasta tuomioistuinjärjestelmästä  
(20112176(INI)) (Lehne) 27.10.2011
- Mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
ropoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista (KOM(2011)0289 - C7-
0138/2011 - 2011/0136(COD)) (Geringer de Oedenberg) 28.10.2011
- Mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta 
yleisillä, välittömillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen 
muuttamisesta (2009/2134(INI)) (Duff) 10.11.2011
- Mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
energiatehokkuudesta ja direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY 
kumoamisesta (KOM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD)) 
(Turmes) 16.11.2011
- Lausuntoon ehdotuksesta direktiiviksi energiatuotteiden verotusta 
koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 
2003/96/EY muuttamisesta (KOM(2011)0169 - C7-0105/2011 -
2011/0092(CNS)) (Kovacs) 18.11.2011
- Mietintöön energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen 
uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta 
KOM(2011)01669 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS)) (Lulling) 1.12.2011
- Mietintöön yhteisestä yhtenäistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB) 
(KOM(2011)0121 - C7-0092/2011/0058(CNS)) (Thyssen) 12.12.2011
- Mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien 
polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta (KOM(2011)0439 - C7-0199/2011 -
2011/0190(COD)) (Hassi) 16.12.2011



- Mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden 
suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset 
kentät) aiheutuville riskeille (kahdeskymmenes direktiivin 89/391/ETY 19 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (COM(2011)0348 - C7-
0191/2011/0152(COD)) (Morin-Chartier) 16.12.2011
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